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 עורכי העבריתון: כיתת תיכון
 בגד כפת בפאלו אלטו 

נדב אביטל אלה בק

דניאל ונסובר בן כהן

איתי שקד אביב שי

נעמה בז׳רנו תומר סדן

איתן פרידמן טל קיבל



דבר העורך:
שלום הורי וילדי בגד כפת

שמי נדב אביטל, תלמיד כיתה י' בכיתת המתקדמים של תמי ואני העורך הראשי
!של העבריתון. אני ממש גאה להציג לכם את המהדורה הראשונה של עבריתון

מהדורה זו מלאה בכתבות, ציורים, ואפילו פעילויות שכולן נוצרו בעזרת תלמידי
בגד כפת. חנוכה כבר פה והשנה חשוב במיוחד להכניס הכי הרבה אור שאפשר
.לחיינו ואני מקווה שכל אחד מכם יספיק לנצל את הזמן הפנוי שלו עם המשפחה

,עכשיו אני רוצה להכניס אתכם רגע לתהליך יצירת העיתון הזה. בתחילת השנה

כל התלמידים בכתתי הופתעו לשמוע שתמי החליטה שחלק משמעותי מעבודתינו
בשיעור העברית שלנו השנה יהיה עריכת עיתון לבגד כפת, משום ששיעורי בגד
כפת נותנים לכל תלמידי התיכון קרדנציה ונקודות לבית הספר שלהם, רובנו
שמחנו כי הרגשנו שלערוך עיתון זה לא באמת עבודה אמיתית. בסוף הבנו

שממש טעינו והעיתון אכן לקח הרבה זמן להשלים, למרות שכל הילדים בכיתה
שלי לא יכולים להיות גאים יותר במוצר הסופי. הדבר הראשון שעשינו היה לבחור

שם לעיתון, היו לנו המון רעיונות; חלק מצחיקים כמו בגד כפת טיימס, וחלק
מושלמים כמו עבריתון. משם המשכנו לדיון סוער על איזה מדורים יהיו בעיתון
וסיכמנו על מספר נושאים שחשבנו שמשלבים תוכן מעניין לקורא, ורצון גדול
להשתתפות מהתלמידים. אני רוצה להודות במיוחד לכל המורות והתלמידים

שתרמו למהדורה הזאת, לא היינו מצליחים לעשות זאת בלעדיכם.מדי שבוע כל
הילדים בכתתי שלחו אימייל למורות של כיתות מתקדמות בבגד כפת עד שהן
שלחו את המאמר.היה לנו חשוב שתהיה רמת השתתפות גבוהה כי העיתון של

כולנו. אנו מקווים שבמהדורה הבאה תהיה רמת השתתפות עוד יותר גבוהה מכל
הילדים המתקדמים ושנוכל להשתפר כל פעם. אחרי שקיבלנו את הכתבות, כל

תלמיד ערך את הכתבות שלו והעביר אותן אלי לבדיקה סופית, ולאחר מכן
השלמנו וכתבנו את המדורים החסרים. לאחר שאספנו את כל הכתבות, אירגנו

אותן בצורה של עיתון. לעיתון הוספנו תמונות וציורים והמוצר הסופי הוא לפניכם.
נשמח לשמוע את דעתכם על העיתון כדי שנוכל לשפר אותו בעתיד. לבסוף אני

רוצה להודות לתמי סגל, מורת התיכון
שתמכה בנו לאורך כל הדרך.

קריאה נעימה,
נדב אביטל



 חומרים:

 ק"ג קמח 1

 כף שמרים יבשים 1
 כף סוכר 1
 כף מלח 1

 ביצה 1

 כפות מים חמים 3-4
 שמן לטיגון עמוק

 ספינג' - ניב כהן 
כיתת תיכון בגד כפת בסאניוויל 

אופן ההכנה:
בקערה גדולה, שמים את הקמח, את

השמרים, את הסוכר, ואת המלח
(בתוך גומה, לא במגע עם השמרים)

מוסיפים את המים בהדרגה תוך כדי
לישה. הבצק צריך להיות רך ודביק

אך לא נוזלי
,לשים היטב עד לקבלת מירקם אחיד

גמיש, ונוח לעבודה
מניחים בצד להתפחה למשך שעה

לשים מעט לאחר התפיחה
קורצים עיגולים בידים משומנות

מניחים על תבנית ומחממים שמן 
עמוק בסיר

לוקחים כל עיגול בצק ובעזרת
.האצבעות, יוצרים חור באמצע

זורקים בעדינות לתוך השמן
מטגנים משני צדדי הלביבה עד

להשחמה
מוצאים למסננת או לנייר סופג

מצננים מעט מפזרים סוכר ומגישים



 חומרים:

 כוס מים 1
 גרם חמאה 100

 כפות סוכר 2
 גרם קמח 125

 ביצים 3

 כפית תמצית וניל
 קורט מלח

 ציפוי: 1/2 כוס סוכר

 שוקולד תפוז:

 כפות ממרח שוקולד 2
 כפות מיץ תפוזים 5

 כפית גרידת תפוז 1/2
 ליקר תפוזים

 צ'ורוס שוקולד תפוז - רון קיבל 
 כיתת תיכון בגד כפת בסאניוויל 

אופן ההכנה:
מניחים מים, חמאה,סוכר ומלח בסיר. מעבירים

לרתיחה עדינה עד שהחמאה נמסה
מוסיפים קמח ומערבבים נמרצות עם כף מעץ

עד שהבצק נפרד מדפנות הסיר
מעבירים לקערת מיקסר עם וו גיטרה
נותנים לבצק לנוח קערה חמש דקות

מפעילים את המיקסר על מהירות בינונית
ומוסיפים את הביצים, בכל פעם ביצה עד שהן
נטמעות היטב בבצק והוא הופך רך ודביק

 מחממים שמן עמוק בסיר

מעבירים את הבצק לשקית זילוף עם צנתר
בצורת כוכב, מזלפים רצועות צ'ורוס לתוך השמן

ומטגנים משני הצדדים עד להזהבה
מגלגלים את הצ'ורוס בסוכר (אפשר להוסיף גם

קצת קינמון) ומגישים



 הספר של יואב בלום, הוא ספר ריאליסטי מעולה על מה היה

קורה אילו אנשים היו יכולים לעבור לגוף של מישהו אחר. בספר,
 הדמות המרכזית, דן, מסתבך בתעלומה, והרפתקה. חברה של

 דן מהילדות מחליפה גוף אם מישהי, ונהרגת. דן מחליט לרדוף
 .אחרי אלו שרצחו את חברתו, ומבין שנכנס למשהו גדול יותר

 אני מאוד נהנתי מהספר, ולגמרי ממליץ לקרוא. הספר ברמה 

 קצת קשה,מתאים לבני נוער בין הגילאים 13-16

 הקבוע היחידי/יואב בלום

 מספר עמודים: 376

 מאת איתן פרידמן



מה ילדים בתימן עשו בחנוכה?
בתימן ילדים הלכו מבית לבית לבקש פתילים לחנוכייה

שלה
מה ילדים בגרמניה עושים ביום השמיני של חנוכה?
בגרמניה ביום השמיני של חנוכה כולם מביאים את

הפתילים והנרות שנשארו להם ומכינים מדורה עם הכל
?כמה סופגניות נאכלות בישראל כל שנה

בערך 17.5 מיליון סופגניות נאכלות כל שנה
כמה המנורה הגדולה בירושלים שווה?

שלושה מיליון דולר
כמה קנים יש במנורה וחנוכייה?

במנורה יש שבעה קנים ובחנוכייה יש שמונה ושמש
בכמה דרכים אפשר לכתוב חנוכה באנגלית?
יש 16 דרכים לכתוב את המילה ״חנוכה״

באיזה שנה ממשלת ארצות הברית
התחילה לעשות טקס מיוחד לחנוכה בבית הלבן

1979

כמה שירי חנוכה יש בעברית?
יש יותר מ45 שירי חנוכה

 ידיעות מעניינות על  חנוכה -נעמה בז'רנו



 כתב: יונתן וייס 
  כיתת חטיבה בגד כפת

בסאניוויל



מציינים 22 שנים למותו של יצחק רבין /הילה עראקי 
    כיתת חטיבה בגד כפת בפאלו אלטו

 
 יצחק רבין היה ראש ממשלת מדינת ישראל מ1974 עד 1977 וגם
 מ1992 ועד 1995. יצחק רבין רצה סוף סוף להביא שלום למדינת

 ישראל. ב4 לנובמבר בשנה 1995, התקיימה עצרת גדולה מאוד בתל
 אביב. בעצרת הזו, רבין נאם נאום בנושא השלום. הרבה אנשים הגיעו

 כדי להקשיב על דיבוריו על השלום. בסוף העצרת רבין שר את
התקווה. יגאל עמיר, איש יהודי ימני ישראלי שגר בהרצליה, לא הסכים
 עם רעיונותיו של רבין. כשרבין ירד מן המדרגות, עמיר ירה בו. זה

 הפתיע את כולם, מפני שלא ציפו שמשהו כמו כל ישראלי רגיל היה

         .עושה מעשה רציני ואלים כזה. מותו של רבין הייה תדהמה

 בערב הזה, כולם היו מזעזועים ממותו של רבין, אבל ממשיכים לזכור

אותו, ואת חלומו לשלום



אנגלוז
נסו לגלות מה הביטוי המקורי!

 תשובות: 1. אני מת עליך 2. שמנו לב 3. אתה חופר לי 4. איזה קרציה 5. מזל טוב 6. הרגת/אתה קורע אותי מצחוק 7. פצצות לגבות 8. כפרה עליך עניים שלי 9.מה
נשמע? 10. השם ישמור אותנו 11. לעבוד על מישהו 12. אתה חי בסרט 13. סוף הדרך 14. חיים שלי 15. משהו משהו 16. פגעת בול 17. לעוף על זה 18. אתה תותח



 אבדות ומציאות 
                            כיתה ד-ה   לוס גאטוס                             



 איך הוקמה חברת איביי
מאת: עומר אביטל

נית האלקטרו הסחר  פלטפורמת   , י בי אי חברת 
העולם מכל  לגולשים  המאפשרת  בעולם,  הגדולה 
בספטמבר  3 ב  הוקמה  סחורה,  ולמכור  לקנות 

1995, עבד  דיאר  אומי יר  פי דיאר.  אומי יר  פי די  י על 
על חשב  ובלילה  יטק,  הי בחברת  ום  הי במהלך 

מוצרים ולמכור  לקנות  וכלו  י אנשים  שבה  המצאה 
כמה ואחרי  תוכנה,  לפתח  החליט  הוא  נטרנט.  באי
פעם אי  שנמכר  ן  הראשו המוצר  את  פרסם  לילות 
המוצר ימים,  כמה  אחרי  שבור.  זר  י לי עט   : י בי באי

יר פי דולר.   14.83 של  בעלות  פומבית  במחירה  נמכר 
לו ברור  אם  הקונה  את  ושאל  המום,  היה  דיאר  אומי

עטי של  אספן  שהוא  ענה  הקונה  שבור. שהמוצר 
למעטפה העט  את  הכניס  דיאר  אומי יר  פי זר.  י לי

מעטפה בחזרה  קיבל  ימים  כמה  ולאחר  לקונה,  ושלח 
168 יש  ום  כי ו גדלה  החברה  מאז  שביקש.  הסכום  עם 

ליארד ממי ותר  י עם  באתר,  נים  וקו מוכרים  ן  ו לי מי
מוצרים



כדורסל
 מאת: נועם אביטל

 כיתה ה בגד כפת בפאלו אלטו 

לדעתי ורס,  רי ו הו על  לכם  אספר  י  אנ
של הכדורסל  גת  בלי טובה  י  הכ הקבוצה 
של בגמר  צחו  י נ הם  שנה  י  לפנ ארה״ב. 
שנים שלוש  י  לפנ וגם  הכדורסל  גת  לי
קרי הם   סטפן  דועים  י י  הכ ,השחקנים 

נד מו י דרי ,  ו ן תומפסו י  י קל דוראנט,  ן  י ו קו
בשם י  ישראל שחקן  הצטרף  השנה   . ן גרי
הקבוצה את  אוהב  י  הכ י  אנ  . כספי י  עומר
הם י  כ וגם  באוקלנד  הם  כל  קודם  י  כ ו  הז
גה בלי טוב  י  הכ פעולה  תוף  בשי משחקים 
המשחק של  ן  האחרו ברבע  ד  תמי וכמעט 
ם בי רי הי את  ולנצח  להפתיע  חים  מצלי הם 
שוב נצחו  י שהם  בטוח  י  אנ השנה  שלהם. 



 זוג סטודנטים מוצאים את הכלבה
 שלהם אחרי חיפוש בכל ישראל

גיא בן זאב ותומר סדן

זוג סטודנטים מבאר שבע היו בדרך לטיסת החופשה שלהם לספרד
כאשר הדוגיסיטר, מי שמטפל בשתי הכלבות שלהם, התקשר וסיפר

שאחת מהכלבות שלהם ברחה. "באותו הרגע החלטנו שאנחנו
"מוותרים על החופשה בספרד, עשינו פרסה וחזרנו לבאר שבע

אמר רגב, אחד הסטודנטים. הם מיד התקשרו לכל החברים שלהם
לראות מי יכול לעזור למצוא אותה. הם גייסו כ -80 איש וחיפשו

אותה בכל רחבי העיר. לאחר מספר שבועות מישהו יצא לטייל עם
הכלב שלו בבוקר והבחין בכלבה החסרה. הוא התקשר מיד לבעליה
"ואחד ההורים שלהם בא לאסוף אותה. "היא הסתתרה בין השיחים
סיפר רגב "ולקח לה זמן לצאת החוצה. היא צלעה והייתה רעבה
ותשושה. היא ירדה שמונה ק"ג. כשהיא ראתה אותנו היא קפצה

משמחה. היא חצתה כבישים, כנראה לא אכלה ושתתה מספיק אבל
שרדה. היה לנו מזל גדול שמצאנו אותה. היא כלבה מיוחדת

ושורדת". בסוף, זוג הסטודנטים מאד שמחו למצוא את הכלבה
שלהם, ומטפלים בכלבות בקפדנות וביסודיות



בדיחות לחנוכה

 איך מסבירים לילד בימינו

 מה זה נס חנוכה? 

 אומרים לו: תחשוב שאתה

 מטעין את הסמארטפון

 שעה, וזה מספיק לשמונה

 ימים

 סופגנייה - שנייה

 של אושר ושנה

 בחדר כושר

 –בימים ההם, בזמן הזה

 יש לכם את זה
בפחות מדויק 



חידות לחנוכה
 ?יש לי ארבע אצבעות ואגודל, אבל אינני יצור חי. מה אני

 כפפה  <—
 אנחנו מכאיבים מבלי לזוז, מרעילים מבלי לגעת, יש בנו 

 אמת ושקר, וברגע שיצאנו לחופשי לא ניתן להחזירנו. מה

 אנחנו? —> מילים

 .אני חי רק במקום מאוחר, אך אם האור פוגע בי, אני מת 

 מה אני? —> צל

 חיי מהרים כשאני רזה, איטיים כשאני שמן, והרוח 

 מפסיקה אותם בטרם עת. מה אני? —> נר

 ?תנו לי חמצן, ואחיה. תנו לי מים, ואמות. מה אני 

אש <— 



עבריתון - חנוכה 2017


